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Associação Hospitalar intensiﬁca
preparativos para a Festa Solidária
Santa Helena/
Tunápolis
om o objetivo de arrecadar recursos para
reformas internas do hospital de Tunápolis, a Associação Hospitalar está organizando a Festa Comunitária Solidária, que se realizará no dia 15 de setembro.
O evento está sob coordenação geral de Alcides
Hoffer e conta com diversas subcomissões, entre
elas, a Comissão de Coletas sob responsabilidade
de Elise Gretzler Trenhago. Desde o início dos preparativos, os integrantes
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das comissões planejavam
ações que fortalecessem os
laços solidários entre os
municípios de Tunápolis e
Santa Helena, juntando
esforços em prol do hospital.
Várias atividades
foram desempenhadas nos
últimos meses, como as
reuniões realizadas com as
lideranças comunitárias, o
envolvimento dos Agentes
da Saúde e os encontros
com os munícipes das
comunidades do interior.
Durante o mês agosto,
todas as famílias dos dois
municípios receberão a

visita da equipe organizadora, objetivando explicar
as formas de doações e
motivar a colaboração.
De acordo com Elise, o
trabalho está bem encaminhado e o envolvimento de
toda comunidade é de
suma importância. “As visitas às famílias serão feitas
na companhia dos líderes
de cada comunidade e da
Comissão Central Organizadora da festa. As doações podem ser feitas conforme as condições e conscientização de cada família.”
Ela pede às famílias

para que aguardem com
suas doações em casa, que
nos próximos dias as lideranças estarão passando e
fazendo a recolha, uma vez
que os donativos serão
devidamente registrados
através de recibos, com o
número do CPF do doador.
As três comunidades
que mais se destacarem no
resultado da coleta – proporcionalmente ao número de famílias – receberão
um troféu de gratidão.
São esperadas mais de
2 mil pessoas na festa em
prol do hospital.

Somente uma contemplada no programa “Mais Médicos”
Guaraciaba
m lista divulgada pelo
Ministério da Saúde,
seriam oito cidades contempladas, pelo Programa
Mais Médicos. Porém, apenas a cidade de Guaraciaba
teve homologada a participação de um médico no programa.
Inicialmente as cidades
de Tunápolis, Princesa,
Pinhalzinho, Belmonte,
Paraíso, Bandeirante, Dionísio Cerqueira também
estavam inscritas para receber os proﬁssionais.
De acordo com o Minis-
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tério da Saúde, o fato de
apenas Guaraciaba será
contemplada pelo programa se deve a não homologação das inscrições dos
médicos nas cidades que
foram indicados.
População
O município possui
10.498 habitantes e conta
com dois médicos que atendem pelo SUS. O programa
vai disponibilizar mais um
médico para ajudar a atender a demanda de 80 atendimentos por dia e mais de
mil atendimentos ao mês
no município.

MUNICÍPIO DE DESCANSO
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2013
Objeto: PREGÃO – Contratação de oﬁcinas,
cursos e palestras em atendimento aos serviços
desenvolvidos pelo CRAS. Faz-se necessária a emissão de
novo processo licitatório com a alteração da modalidade
anteriormente escolhida.
Descanso/SC, 12 de Agosto de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

